Załącznik nr 3a - Formularz asortymentowo-cenowy

1.
Lp.

ZESTAW POMOCY DYDAKTYCZNYCH – niestanowiących cross financingu ani środków trwałych

Przedmiot
zamówienia

Opis

Jednostka
miary

Ilość

1.

Zabawka
zręcznościowa

Zabawka, zręcznościowa, która rozwija koordynację wzrokowo-ruchową,
koncentrację i cierpliwość. Wyzwanie motoryczne dla dzieci. Zabawka
zawiera kilka elementów o wymiarach zbliżonych do +/- 10 cm.

szt

2

2.

Labirynt
zręcznościowy

Labirynt przestrzenny wykonany z drewna w kształcie drzewa, z różnymi
ruchomymi elementami. Polegający na przeniesieniu metalowej kulki po
trasie labiryntu. Wymiary: 35 x 20 x 30 cm. +/- 10%

szt

1

3.

Kamienie do
ćwiczenia
równowagi

Różnorodne kolorystycznie i wielkościowo stopnie z tworzywa sztucznego,
imitujące prawdziwe kamienie. Do ćwiczenia koordynacji ruchowej,
równowagi oraz gibkości. Elementy od spodu zabezpieczone gumowymi
podkładkami uniemożliwiającymi przesuwanie się podczas zabawy. 5-7
elementów w zestawie.

szt

1

4.

Kamienie do
ćwiczeń
manualnych

Zestaw 20 gładkich lustrzanych kamieni, które układa się według wielkości.
Kamienie dostępne w 3 wersjach kolorystycznych: brąz, srebro i złoto. W
zestawie w 4 różnych rozmiarach o śr. ok. 5 x 5cm, 5 x 6cm, 5 x 8cm, 5 x15
cm. Doskonale nadają się do użycia w piasku lub wodzie.

kpl

1

5.

Kamienie
sensoryczne

kpl

1

6.

Zestaw bajek
muzycznych (10
różnych)

Okrągłe dyski sensoryczne do ćwiczeń równowagi, posiadające w
strukturze wypustki. Rozwijają sensorykę stóp. Wym. 8 x 16 cm (+/- 3%). 4
szt. Różnokolorowe
Zestaw 10 bajek na płytach CD, wspomagających wyobraźnię dziecka.

kpl

2

Cena
jednostkowa
[zł brutto]

Stawka
podatku
VAT %

Wartość brutto ( cena
jednostkowa x ilość)

1
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7.

Książeczki dla
dzieci

Różne pozycje książkowe zawierające nie tylko popularne bajki dla dzieci,
ale również bajki poszerzające wiedzę dziecka o otaczającym świecie. Bajki
o różnym formacie.

szt

60

8.

Publikacja zabawy
z piosenką

Książka z dołączoną płytą CD z piosenkami, dzięki którym można ćwiczyć z
dziećmi np. wybrzmiewanie głosek w izolacji, a także szereg innych zadań
językowych. Jest to doskonała pomoc w pracy każdego nauczyciela.

szt

1

9.

Mata piramida
żywieniowa

Mata z 33 elementami mocowanymi na rzepy. Można ją wykorzystywać,
jako pomoc dydaktyczną do gier, planszę podczas lekcji na temat zdrowego
żywienia, zabaw i nauki, jak również jako dekorację do sali. Wymiary: ok.
100x120 cm (+/- 3%)
Auto do kreatywnej zabawy, uczące nowych kształtów, faktur, materiałów
i dźwięków. Stymuluje zmysły: wzroku, dotyku i słuchu. Posiada ruchomą
kierownicę, skrzynię biegów, klakson, elementy przesuwane, materiały o
różnej strukturze, miękkie wałki, dające przy obracaniu dodatkowe
doświadczenia optyczne, drewniane wałki z różnymi fakturami, elementy
ruchome, ławeczkę.
Wym. 109 x 74 x 67 cm. (+/- 3%).

szt

1

szt

1

Ścianka z zaokrąglonymi krawędziami wykonana ze sklejki zabezpieczonej
ekologicznym lakierem wodnym. Posiada metalowe pręty manipulacyjne o
różnym stopniu trudności, żłobione elementy, ruchome wskazówki zegara,
przesuwanki, bezpieczne lustro. Na ściance znajdują się: borówki
mocowane do krzaczka, miękkie listki przyczepiane do korony drzewa za
pomocą rzepów, choinka ze żłobieniami, elementy do przewlekania oraz
przesuwanki.
Wymiary: 87 x 137,5 x 1,2 cm (+/- 3%)

szt

2

Zestaw elementów do balansowania i kontrolowania przenoszenia
ciężkości ciała. Składający się z takich elementów jak: duże stopnie, małe

zestaw

1

10.
Auto zabawka
sensoryczna

11.
Ścianka
manipulacyjnosensoryczna

12.

Zestaw elementów
do balansowania i

2
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przenoszenia
ciężkości ciała

stopnie, deseczki, filary do mostka, kładki, drążkki, dysk równoważni;
maksymalne obciążenie 75-90 kg.

13.

Zestaw drewniany
stolik i instrumenty
muzyczne

Zestaw ok. 60 instrumentów z drewnianym stolikiem. W zestawie znajdują
się: 10 szt. jingle stick pojedynczy, jingle stick podwójny, podwójna tarka
guiro z pałeczkami, pojedyncza tarka guiro z pałeczkami, dzwonki
diatoniczne, talerz ze stojakiem, podwójny drewniany tonblok duży,
trójkąty, talerze, pałeczka z dzwonkami, kastaniety drewniane z rączką,
bębenek, klawesy, tamburyn z membraną, rączka z 5 dzwoneczkami,
dzwonki, małe talerze, grzybek, plastikowe pałeczki.
Wym. stolika: 53 x 26 x 68 cm (+/- 3%)

14.

Piłeczka
sensoryczna

15.

Piłeczka
sensoryczna 28 cm

16.

Piłeczka z
wypustkami

17.

zestaw

1

Elastyczna piłeczka do zabawy i gimnastyki dłoni.

szt

10

Gumowa piłka rehabilitacyjna z zaokrąglonymi wypustkami. Średnica
30cm, (+/- 5%)

szt

10

Różne kolory, średnica ok. 5 cm, wykonana z twardej gumy.

szt

20

Piłka Jeżyk

Zestaw: piłeczki jeżyki z PCV pokryte wypustkami w różnych rozmiarach.
Średnica od 14 do 20 cm. Różnokolorowe Do masażu, rehabilitacji, terapii
rąk i stóp.

szt

20

18.

Piłka pajączek

Piłeczka pajączek wykonana z tworzywa sztucznego. Średnica 7 cm, (+/5%)

szt

20

19.

Piłka over ball

Duża piłka sensoryczna wykonana z gumy. Średnica 65 cm (+/- 10 cm).

szt

10

20.

Sensoryczna piłka
fasolka

Sensoryczna piłka, wałek z PCV w kształcie fasoli pokryta wypustkami.
Długość 80-100 cm.

szt

5

3
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21.

Zestaw piłek o
różnej strukturze
i powierzchni

Zestaw 20 piłek z PCV w różnych rozmiarach. Średnica: od 4,5 do 7,5 cm.
Różnokolorowe.

zestaw

2

22.

Wypukłe
drewniane puzzlezwierzęta

Puzzle przedstawiające 4 zwierzątka oraz fakturę ich futerek. Układanka
poprzez zabawę kształci zmysł dotyku. 4 elementy z podkładką; od 12
miesięcy.

szt

1

23.

Wypukłe
drewniane puzzle

Drewniane puzzle 3-warstwowe, składające się z 1,2 i 4-elementów.
Pomagają ćwiczyć koordynację ręka-oko, sprawność manualną.
W zestawie 7 elementów.

szt

1

24.

Tabliczki do
ćwiczeń oburącz
różne rodzaje

Tabliczki do ćwiczeń w pisaniu oburącz z wyżłobionymi wzorami w
lustrzanym odbiciu. Tabliczka trenuje koordynację wzrokowo-ruchową i
koncentrację uwagi. Wykonane z płyty MDF. Wym. 41,5 x 22 cm (+/- 3%)

szt

5

25.

Liczydło drewniane

Klasyczne drewniane liczydło ze 100 koralikami na 10 metalowych prętach.
Wym. 30,4 x 7,5 x 30 cm (+/- 3%)

szt

5

26.

Dwustronna tablica
do rysowania dla
dzieci

Tablica w kolorze czarnym na stelażu, dwustronna, wykonana z jasnego,
lakierowanego drewna. Tablica posiada zawiasy, dzięki którym można
złożyć ją po skończonej zabawie. Pod czarną powierzchnią tablicy, znajduje
się półeczka, służąca przechowywaniu kredy i gąbki oraz zapobiegająca
zsypywaniu się kredy na ziemię podczas pisania.
Wymiary: wys. 117, 5 cm, szer. 64 cm, grubość po złożeniu 3,7 cm (+/- 3%)

szt

2

27.

Gra łowienie rybek

Gra zręcznościowa polegająca na łapaniu rybek na wędkę. Każde z
przedmiotów posiada magnesiki co umożliwia dziecku wyławiać rybki.
Rozwija koordynacje wzrokowo-ruchową i sprawność manualną. Zestaw
składa się co najmniej z 12 elementów + 2 wędki.

szt

2

Lina animacyjna jutowa naturalna – ok. 10 m. Służy jako pomoc
dydaktyczna, przydatna w czasie zajęć rekreacyjno-ruchowych. Doskonała
do zabaw na sali jak i na świeżym powietrzu. Lina wykonana z mocnego i

szt

2

28.

4
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Lina animacyjna

wytrzymałego
sznura
jutowego
czyli
z wysokogatunkowych,
nietoksycznych oraz atestowanych materiałów, dzięki czemu jest
bezpieczna dla dzieci i cechuje się dużą wytrzymałością.

29.

Piankowe maty do
masażu nóg

Lekka, piankowa mata z wypustkami, do masażu. Wzmacnia mięśnie stóp,
poprawia krążenie krwi, pomaga zapobiegać płaskostopiu. Elementy
można łączyć ze sobą na zasadzie puzzli. W zestawie 4 szt.
Wymiary elementów: 52 x 52,5 cm. (+/- 3%)

zestaw

1

30.

Dysk sensoryczny

Dysk sensoryczny z wypustkami, dwustronny, do ćwiczeń równowagi o
średnicy około 33 cm. Maksymalne obciążenie 220 kg.(+/- 5 kg)

szt

2

31.

Platforma z
labiryntem do
ćwiczenia
równowagi

Platforma służąca głównie rozwijaniu koncentracji i motoryki, jak również
kształtowaniu prawidłowej postawy i wzmocnieniu mięśni nóg. Uczy
równowagi i umiejętności kontrolowania ruchów. Wymiary 60 x 35 cm (+/3%). Obciążenie min. do 60 kg.

szt

2

32.

Rozgwiazdy do
gimnastyki palców

Pomoc dydaktyczna do wzmacniania mięśni dłoni. Zabawa ściskaczem
pobudza krążenie krwi w dłoniach i palcach, wzmacnia mięśnie, masuje
dłoń. Mają również właściwości antystresowe.
Średnica 10 cm, (+/- 10 %)

szt

10

33.

Gwiazdy do
gimnastyki palców

szt

10

34.

Sensoryczna
zabawka do
masażu rąk

Żelowe krążki o kształcie gwiazd do terapii dłoni i ćwiczenia zręczności.
Polepszają funkcję chwytną, zawsze powracają do pierwotnego kształtu.
Mają również właściwości antystresowe. 3 różne poziomy oporu. Zabawka
o średnicy 8 cm (+/- 10 %)
Zabawka koszyczek z 6 kołami w kontrastowych kolorach do zajęć
sensorycznych. Każda kula zawiera wypełnienie o innej fakturze: rzepaki,
pszenica, granulat, groch, łuska gryki i z silikon. Koszyczek z
nieprzemakalnego materiału.

sztuki

2

35.

Zestaw materiałów
plastycznych

zestaw

13

Zestaw podstawowych materiałów plastycznych idealnych dla nowo
otwartej placówki.

5
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36.

(papiery, kartony,
blok rysunkowy,
nożyczki, kredki,
plastelina, klej,
itp.)

Wkład z papieru rysunkowego A4/250 ark. 2 opak.
Wkład z kolorowego papieru rysunkowego A4/400 ark. 1 opak.
Papier wycinankowy nabłyszczany A3/100 kartek, 10 kol. 1 opak.
Brystol A3/100 ark. Biały, 1 opak.
Brystol mix A4/ 100 ark. 10 kolorów 1 opak.
Klej min. 500 ml
Plastelina mix - 2,8 kg, 1 opak.
Tempery 6 kolorów x 500 ml, 1 kpl.
Krepina mix, 15 kolorów, 1 kpl.
Kredki - zestaw stolikowy 12 kol. x 6, 1 kpl.
Nożyczki przedszkolne 10 szt. 1 kpl.
Mix pędzli duży 25 szt. 1 kpl.z papieru rysunkowego A4/250 ark, 2 opak.

Karton fakturowy

Karton fakturowy 100 arkuszy o wym. 50 x 70 cm 10 kolorów.

szt

13

Razem

6
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2. ZABAWKI – niestanowiące cross financingu ani środków trwałych
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Przedmiot
zamówienia

Opis

Jednostka
miary

Ilość

Kolorowe,
drewniane
zwierzątka do
wkręcania (4elem.)

Zabawka w kształcie zwierzątek ze śrubami do wkręcania. W zestawie min.
25 elementów. W całości wykonana z drewna. Ćwiczy sprawność manualna
małych rączek.

zestaw

4

Mini grzechotki

Drewniane marakasy z malowanym korpusem. 2 sztuki w zestawie, o
długości 20 cm, (+/- 10%)

zestaw

6

Drewniana
nakładanka
zwierzątka

Zabawka ze zwierzątkami rozwijająca zdolności manualne i wzrokowe
malucha. Zestaw składa się z 8 elementów i drewnianej podstawy.
Wymiary 30 cm x 25 cmx 3 cm (+/- 5%)

zestaw

4

Drewniana
nakładanka
kwiatek

Zestaw zawierający 7 drewnianych pierścieni wykonanych z drewna w
wielobarwnej kolorystyce. Pomoc w kształtowaniu umiejętności
motorycznych. 7 stożkowych pierścieni, 1 liść, 1 kwiatek. Wysokość 20 cm
i średnicy 8 cm, (+/- 5%)

zestaw

4

Kolorowy labirynt
dla najmłodszych

Labirynt z metalowymi kolorowymi drutami na których umieszczone są
drewniane kształty do przesuwania. Ćwiczy precyzję ruchów palców i dłoni.

szt

4

Wieża różnej
wielkości
sześcianów

10 różnej wielkości sześcianów z różnymi obrazkami. Zabawka kształtuje
umiejętność liczenia, uczy rozpoznawania rozmiarów, można budować z
niej wieże. 10 elementów o wym. Różnych wymiarach. Wys. Wieży ok. 85
cm, (+/- 5%)

zestaw

2

szt

2

Labirynty
manipulacyjne

Labirynt z kulkami i drutami uczący rozpoznawania kształtów i kolorów.

Cena
jednostkowa
[zł brutto]

Stawka
podatku
VAT %

Wartość brutto ( cena
jednostkowa x ilość)

7
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8.

9.

Drewniany,
kolorowy sześcian

Ścianki z elementami do manipulacji. W zestawie m.in. labirynt, liczydło,
koło z kolorami, które po zakręceniu zmienia kolor, lustro, rak z ruchomą
buzią i oczami. Wykonane z drewna.

zestaw

2

Ścianka
manipulacyjna

Dwustronny tor dla kulek uczący pojęć: szybciej/wolniej, do środka/ na
zewnątrz. Wym. 33 x 42 x 10 cm (+/- 5%) . 3 kulki o śr. 5 cm, (+/- 10 %)

szt

1

szt

1

Aktywny stoliczek

Kolorowy stolik w kształcie słonika, wykonany z drewna i sklejki. Na 5
stronach znajdują się: pętla motoryczna, sorter figur geometrycznych,
dwustronne puzzle, składające się z 6 klocków, labirynt motoryczny oraz
kolorowe kółka zębate.

szt

1

Nakładanka 3D

Drewniana, trójwymiarowa nakładanka
z figurkami zwierząt
mieszkających na farmie. Zabawka uczy rozpoznawać kształty i kolory,
rozwija zdolności manualne i kombinacyjne. wym. 21 x 21 cm, +/- 5%, 5
figurek zwierząt o wym. od 3 do 6 cm, +/-5%.

szt

1

Nakładanka 3D

Zabawa z nakładanką polega na dopasowywaniu zwierzątka do właściwego
kształtu. Kolorowe elementy posiadają uchwyty, dzięki którym dzieciom
niezwykle łatwo je układać. Rozwija zręczność manualną,
spostrzegawczość, rozpoznawanie kształtów oraz umiejętność
odwzorowywania (narysowane w otworach zwierzątka są podobne do
tych, które przedstawiają poszczególne klocki). wym. 21 x 21 cm, +/- 5%,
5 figurek zwierząt o wym. od 3 do 6 cm, +/-5%.

Nakładanka

Drewniana układanka z kształtami zwierząt domowych doskonaląca
zdolności manualne u malucha. Wymiary: Wym.: ok. 30 x 21 cm, +/- 5%.

szt

1

szt

1

Nakładanka

Kolorowe, drewniano-filcowe puzzle z podobizna 5 zwierzątek
mieszkających w lesie. Uczy rozpoznawania zwierząt, kolorów, kształtów i
logicznego myślenia. Układanka ćwiczy spostrzegawczość i zdolności
manualne. Wym. ok. 21 x 25 x 2,2 cm ,+/-5%, wym. zwierzątek ok. 6 cm, +/5%.

10.

11.

12.

13.

14.

8
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szt

1

Nakładane puzzle

Magnetyczna tablica z wizerunkiem twarzy oraz 85 magnetycznych
akcesoriów (fantazyjne fryzury, zabawne miny, ozdoby, okulary, nakrycia
głowy). Zabawka rozwijająca kreatywność u dziecka.

Wózek pchacz z
przesuwanką

Kolorowy, drewniany pchacz na gumowanych kółkach, wyposażony w
wiele ruchomych elementów manipulacyjnych. Do nauki chodzenia oraz
rozwijania zdolności manipulacyjnych. W całości wykonany z drewna.

szt

2

szt

1

Auto ze zderzakiem

Auto wykonane z wysokiej jakości tworzywa, stabilne i całkowicie
bezpieczne w użytkowaniu. Na plastikowych cichych kołach, mechanizm
holowniczy z przodu oraz hak na przyczepę, klakson i przestrzeń na oparcie
kolan dla starszych dzieci. Wym. 58 x 29 x 38 cm (+/- 5%)

Drewniany wózek z
kolorowymi
klockami

Kolorowy wózek edukacyjny wykonany w całości z drewna z drewnianymi
klockami w kształcie kostek z alfabetem cyferkami oraz znakami
matematycznymi. Wym. Wózka ok. 30 x 30 cm; dł. rączki 30 cm; (+/- 5%),
Zawiera min. 20 klocków.

szt

1

19. Drewniane klocki kolorowe kształty

W skład zestawu wchodzi min. 65 klocków o różnych kształtach. Kocki
posiadają kolorowy nadruk tj. motylek, żabka, biedronka, kwiatki listek.

zestaw

2

20.

Transparentne
puzzle

Przezroczyste klocki puzzle. Dziecko może stworzyć sobie obrazek z
elementem transparentnym.

szt

2

Auto z muzyką i
światłem

Interaktywne auto wóz strażacki, wykonane z tworzywa sztucznego.
Wypowiada zabawne rymowanki, mówi i śpiewa. Zabawka edukacyjna
uczy liter, liczb, kształtów i kolorów (również po angielsku).

szt

3

Helikopter z
figurkami

Pojazd z giętkiego plastiku wraz z 2 figurkami w komplecie. Są wykonane z
wysokiej jakości miękkiego plastiku, są wytrzymałe, a kółka wykonane z
tworzywa są ciche i nie rysują powierzchni. Długość pojazdu 30 cm, +/-10%

szt

2

15.

16.

17.

18.

21.

22.

9
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Bujak wykonany z lekkiego materiału. Przeznaczony do zabaw
i odpoczynku. Bezpieczna i stabilna konstrukcja, pokrycie wykonane z
trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości. Wym. 77 x 30 x 54
cm (+/- 5%)

szt

4

Drewniany piesek na kółkach i sznurku z bujającym się tułowiem podczas
wprawiania go w ruch. Wym. 22 x 9 x 16 cm (+/- 5%)

szt

3

25. Karty kontrastowe
na sznureczku

10 dwustronnych kart z grubego kartonu o wym. 14 x 9 cm , +/- 5%
z dwudziestoma ilustracjami odpowiednich dla trzymiesięcznych dzieci.

szt

3

26.

Szeleścik
kontrastowy

Miękka przytulanka z supełkami i tasiemkami rozwijająca sprawność rąk
dziecka. Wypełniona szeleszczącą folią. Wym. 14 x 14 cm (+/- 5%).

szt

3

Miękka, materiałowa książeczka z elementami interaktywnymi tj.
szeleszczące kartki, lusterko, wstążki. Stymuluje wzrok dziecka i rozwijająca
sprawność rączek. Wykonana z materiałów o odmiennych fakturach. Wym.
9 x 45 cm (+/- 5%)

szt

3

Książeczka
kontrastowa

Kostka
kontrastowa

Kostka do, zabawy pokryta trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w
czystości. dł. boku 15 cm,+/- 5%, kostka w czarno-biało-czerwone kształty
geometryczne i uśmiechnięte buzie.

szt

3

29. Skrzyneczka sorter
z wyciętymi
kształtami z
pomalowanymi
figurami

Drewniany samochód sorter na sznurku z wyciętymi kształtami zwierząt
mieszkających na safari oraz 2 postacie ludzkie. Wym. 27 x 13 x 15 cm (+/5%)

szt

1

30.

Drewniana wielofunkcyjna zabawka w kształcie rakiety z wieloma opcjami
zabawy. Panel rakiety wyposażony w labirynt z klockami; zegar; liczydło;
dzwonek; lustro i tablicę manipulacyjną. Wym. 37 x 37 x 62 cm (+/- 5%)

szt

1

23.
Bujaki dla dzieci (4
rożne zwierzątka)

24.

Drewniane
zwierzaki do
prowadzenia

27.

28.

Wielofunkcyjna
zabawka w
kształcie rakiety
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31.

32.

33.

Labirynt przestrzenny w kształcie drzewa z liczydłem, labiryntem z rybką,
kwiatkiem z obracaną tabliczką i lusterkiem. Wym. 29 x 15 x 27 cm (+/- 5%)

szt

2

Klocki wafle w
kartonie

Klocki wafle zrobione z miękkiego plastiku łączące się ze sobą. Pozwalają
na budowanie dużych, urozmaiconych konstrukcji. Wym. klocka 10 x 10 x
1 cm, +/- 5%, minimum 160 klocków konstrukcyjnych w kartonie.

zestaw

3

Klocki kulodromy
drewniane

Drewniane kolorowe klocki o różnych kształtach w wygodnym wiaderku z
uchwytem. Zabawka stymuluje wyobraźnię, kreatywność, logiczne
myślenie zawierający min. 45 elementów.

zestaw

2

Klocki które przy zaciskaniu wydają dźwięk kliknięcia. Do zestawów
dołączone obrazkowe instrukcje przedstawiające przykładowe możliwości
ich złożenia. Zestaw zawiera min. 120 elementów.

szt

3

zestaw

3

Klocki budowlane

Zestaw klocków budowlanych złożonych z min. 300 elementów,
umożliwiających złożenie jeżdżących pojazdów. Klocki charakteryzują się
dużą wytrzymałością, pobudzają kreatywność. Wym. od 1 x 2 cm do 9 x 2
cm, +/-5%.
Duża zabawka z wieloma ruchomymi elementami. Pojazd wykonany jest z
lekkiego, wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na warunki
atmosferyczne. Do zabawy w domu i w piaskownicy. Różne rodzaje o
długości 40 cm, +/- 10%

szt

6

Pojazdy budowlane
różne rodzaje

szt

1

Drewniany parking

Dwupoziomowy parking ze stacją benzynową, myjnią, lądowiskiem dla
helikopterów, ruchomą windą i podjazdem z możliwością składania. W
zestawie min. 3 auta, helikopter, dystrybutor paliwa. Wym. 39,5 x 27,5 x
25 cm (+/- 5%)

Wielofunkcyjny
labirynt
przestrzenny

34.
Klocki
konstrukcyjne

35.

36.

37.
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38. Drewniany domek
letniskowy dla
lalek

Domek z windą i ogrodem, wyposażony w uchwyt do przenoszenia. W
zestawie 18 sztuk mebli i 4 postacie. Domek posiada otwierany dach. W
skład zestawu wchodzą min. 23 elementy.

szt

1

39.

zestaw

1

Zamek księżniczki

Drewniany zamek z wytrzymałej konstrukcji z drewna z możliwością
otwierania, z wieloma pomieszczeniami co umożliwia zabawę wielu
dzieciom jednocześnie. W zestawie min. 14 elementów wyposażenia (np.
konie, kareta, fantazyjny tron, meble), lalki posiadają zginane kończyny.
Wym. 46 x 45 x 54 cm (+/- 5%)
Drewniany domek z rozsuwanym frontem i zdejmowanym daszkiem,
składający się z różnych pomieszczeń wyposażonych w małe drewniane
mebelki. Dostęp do domku z wielu stron. Wym. 50 x 30 x 46 cm (+/-5%) ,
min. 20 szt. mebelków + min. 4 ubrane postacie.

zestaw

1

Dwupiętrowy
drewniany domek

Wózek z zestawem
zabawkowych
akcesoriów do
sprzątania

Zabawka składa się z elementów do pielęgnacji powierzchni jak
i pojemników
na
środki
czystości.
W zestawie: mop wraz z wiaderkiem do wyciskania, miotła i szufelka,
butelka,
spryskiwacz,
itp.
Wym.: 39 x 30,8 x 55 cm (+/- 3%)

zestaw

1

szt

1

Kuchenka zabawka

Drewniana kuchnia zawierająca wyjmowaną umywalkę, kuchenkę,
przezroczyste drzwi piekarnika klikające pokrętła, lodówkę, kuchenkę
mikrofalową, półki. W komplecie również garnek z pokrywką, patelnia,
łopatka, widelec i łyżka drewniana.

Drewniana kasa
sklepowa

Wielofunkcyjna drewniana kasa ucząca obliczania właściwych kwot
potrzebnych na zakupy. W zestawie banknoty i monety. Wym. 19, 5 x 21 x
15 cm (+/- 3%)

zestaw

1

Kolorowe klocki
patyczki

Zestaw słomek z tworzywa sztucznego o długości ok. 20 cm oraz łączników
pozwalających na łatwe i wielokrotne łączenie słomek ze sobą. Możliwość

zestaw

3

40.

41.

42.

43.

44.
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tworzenia różnych konstrukcji. Wszystko umieszczone w pudełku z rączką,
wykonanym z tworzywa sztucznego.
45.

zestaw

6

Klocki elastyczne
klikające

Klocki konstrukcyjne w różnych kształtach i kolorach. Pobudzają
wyobraźnię i rozwijają kreatywność. Do zestawu dołączono obrazkowe
instrukcje przedstawiające przykładowe możliwości ich złożenia. W
zestawie min. 120 elementów o wym. 5 x 2 x 2 cm (+/- 5%)

zestaw

6

Klocki jeżyki

Plastikowe, elastyczne klocki które zazębiają się ze sobą, tworząc
przestrzenne figury. Zestaw zawiera min. 72 szt. klocków o 8 różnych
kształtach (prostokąty, koła, kwadraty i trójkąty). Wymiary: od 15 cm do 4
cm (+/- 5%)

47.

Klocki
konstrukcyjne koła
zębate

Klocki konstrukcyjne w różnych kształtach i kolorach. Umieszczone w
poręcznym plastikowym pojemniku. Zestaw zawiera min. 70 elem. o
różnych wymiarach.

szt

1

48.

Klocki cegły
o zaokrąglonych
brzegach

Zestaw dużych klocków w kształcie cegieł. Klocki umożliwiają budowanie
wyjątkowo dużych konstrukcji. Klocki łączą się ze sobą w tradycyjny
sposób.

zestaw

1

49.

Klocki
umożliwiające
budowanie dużych
sześcianów 12

Klocki umożliwiające budowanie zamków, mostów, wież i fortów
z miękkich kolorowych elementów w zestawie min. 68 sztuk. Różne
wymiary.

zestaw

1

50.

Zestaw lekkich
piankowych
klocków

Zestaw lekkich, bezpiecznych piankowych klocków. Geometryczne bryły o
tęczowych kolorach pobudzają wyobraźnię dziecka. Min. 40 sztuk w
zestawie.

zestaw

3

51.

Układanka ucząca
rozpoznawanie
kształtów, kolorów

Drewniana układanka składająca się z 6 tabliczek ze wzorami ucząca
rozpoznawanie kształtów, kolorów, trenująca spostrzegawczość i logiczne
myślenie. Zapakowana w pudełko. W zestawie min. 42 kolorowe klocki.

zestaw

1

46.
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52.

53.

54.

Lalka szmaciana

Miękka lalka w sukience, uszyta z welurowej tkaniny, wypełniona miękką
flizeliną. Wysokość 50 cm, +/- 10%

szt

4

Lalka niemowlak
średni

Lalka z miękkim tułowiem. Po naciśnięciu na brzuszek wydaje 4 różne
dźwięki. Wysokość lalki 30 cm, +/- 10%

szt

2

Wózek dla lalek
trójkołowy

Wózek spacerowy dla lalek, z koszem oraz składanym daszkiem. Gumowe
kółka gdzie przednie kółko jest skrętne. Wózek można składać. Wym. 56 x
38 x 70 cm (+/- 5%)

szt

1

szt

1

Wózek dla lalek
głęboki z
nosidełkiem

Wózek dla lalek solidnie wykonany z rurek aluminiowych, posiada
piankowe koła z kołpaczkami - jest lekki i stabilny. Z nosidełkiem, ma
regulowane oparcie i podnóżek. Wewnątrz gondola z pościelą do
przenoszenia lalki. Wózek z piankową, regulowaną rączką, blokadę przed
samoczynnym złożeniem się, a pod spodem koszyczek na akcesoria oraz
torbę na drobiazgi. Materiał poszycia – bawełna lub impregnat. Wymiary
wózeczka: wys. wózka 70 cm, dł. 75 cm, szer. 35 cm (+/- 10 %)

Wózek dla lalek
gondola

Wózek dla lalek w różowym kolorze z praktyczną torbą, w której można
umieścić wszystkie niezbędne akcesoria. Wymiary: 60 x 35x 65 cm (+/10%)

szt

1

Zestaw
kuchennych
naczyń-zabawka

Naczynia kuchenne z akcesoriami zostały wykonane z wysokiej jakości
tworzywa. Zestaw zawiera: taca, 4 filiżanki, cukiernicę, dzbanek, 4 łyżeczki.
Wszystkie elementy można myć w zmywarkach, są bezpieczne i odporne
na uszkodzenia.

zestaw

3

Zestaw sałatkowy
drewniany

Wykonane z ekologicznego drewna i filcu produkty na sałatkę. Zestaw
zawiera: oliwa, ocet pieprz łyżka widelec miska. Min. 30 produktów
spożywczych.

zestaw

1

Zestaw małego lekarza w skład którego wchodzą wszystkie niezbędne
przyrządy do pracy w przychodni tj.: stetoskop, przyrząd do pomiaru

zestaw

1

55.

56.

57.

58.

59.

Mały doktor
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ciśnienia z pompką, otoskop do badania ucha, termometr, strzykawka,
opatrunek i torebka lekarska.
60.

61.

62.

63.

zestaw

1

Zestaw owoców i
skrzynka

Wykonane z drewna i filcu produkty potrzebne małemu kucharzowi.
Zabawka zawiera drewniane owoce (gruszka, kiwi, truskawka, arbuz,
banan, cytryna, pomarańcza). Każdy owoc podzielony jest od 2 do 4 części
i poszczególne elementy połączone są na rzepy.

Warsztat
budowniczego

Warsztat wykonany z różnych rodzajów drewna w skład którego wchodzą
min.: młotek, śrubokręt, klucz i kilka śrub, nakrętki i perforowane płyty.

zestaw

1

Garaż z trasą

Drewniany garaż dwupoziomowy w zestawie którym znajdują się:
dwupoziomowy garaż, min. 3 autka, trasa o łącznej długości min. 5 m.

zestaw

1

Samochód
strażacki

Pojazd wykonany z plastiku, nie zawiera ostrych krawędzi dzięki czemu jest
bezpieczny dla dzieci. Ruchoma drabina zakończona jest balkonem. Kolory
:czerwony, szary, czarny, Wymiary 10 x 18 x 20cm (+/- 10%)

szt

2

szt

2

Koparka

Pojazd wykonany z plastiku przypominający koparkę, nie zawiera ostrych
krawędzi dzięki czemu jest bezpieczny dla dzieci. Osadzona na ciężarówce
ruchoma łyżka . Kolory :czerwony, szary, czarny, Wym. 10 x 18 x 20cm (+/10%)

Samochód
betoniarka

Pojazd z min. 2 figurkami w komplecie. Wykonany z wysokiej jakości
miękkiego wytrzymałego plastiku, kółka wykonane z tworzywa są ciche i
nie rysują powierzchni. Długość 30 cm, +/- 10%

szt

1

Auto ratunkowe
policja

Wykonany
z wysokiej jakości miękkiego wytrzymałego plastiku.
W komplecie min. 3 figurki. Wym.: 25 cm (+/- 10%)

szt

1

Auto ratunkowe
medyczne

Miękkie, ciche, a przede wszystkim wytrzymałe auto ratunkowe.
Wykonane są z wysokiej jakości materiałów. Min. 2 figurki, wym. autka 25
cm, +/- 10%

szt

1

64.

65.

66.

67.
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68.

69.

Auto ciężarówka
policyjna

Pojazd policyjny z min. 2 figurkami w komplecie wykonany z wysokiej
jakości miękkiego plastiku, kółka wykonane z białego tworzywa są ciche i
nie rysują powierzchni. Wymiary autka 25 cm, +/- 10%

szt

1

Zestaw
umożliwiający
zabawę w sklep

Zestaw do zabawy w sklep z wyświetlaczem LCD, elektronicznym skanerem
z funkcją dźwiękową i świetlną, a także czytnikiem kart płatniczych. W
zestawie produkty do sprzedaży (imitacje: owoców, warzyw, napojów,
zupy, makaronów itp.)

zestaw

1

szt

2

Lalki do ubierania

Miękka lalka dzięki której podczas zabawy z lalką dzieci poznają różne
rodzaje zapięć: guziki, sznurówki, rzepy, suwaki, sprzączki. W komplecie z
lalką znajduje się zestaw ubrań. Pomaga opanować trudną sztukę
samodzielnego ubierania się.

szt

1

Tabliczka do
ćwiczeń oburącz

Tabliczki do ćwiczeń manipulacyjnych do ćwiczeń w pisaniu oburącz. Na
płytkach wyżłobione zostały dwa identyczne wzory w lustrzanym odbiciu.
Polega na wodzeniu po wzorze za pomocą specjalnych patyczków.
Wykonane z płyty MDF. Wym. 40 x 20 cm (+/- 10%)

Bucik do nauki
wiązania

Kolorowy but ze sznurówką ułatwiający opanowanie umiejętności
sznurowania obuwia. Wyrabiają zręczność palców i koordynację ruchu
dłoni. sznurówka z tworzywa sztucznego.

szt

1

zestaw

1

Remiza strażacka

Wykonana z drewna remiza z wozem strażackim. Auto imitujące
prawdziwy wóz strażacki. Garaż posiada otwierane drzwi oraz boczne
rozsuwane. Domek połączony jest z garażem. W skład zestawu wchodzi:
remiza strażacka z garażem i pomieszczeniem socjalnym dla strażaków, 4
figurki strażaków, wóz strażacki, wieża treningowa. Wymiary: 60x45x50 cm
(+/-10%)

Figurki zwierząt
farma

Zestaw drewnianych, kolorowych klocków do zabaw rozwijających
wyobraźnię. Figury zwierząt doskonałe do dziecięcych zabaw
tematycznych. W zestawie min. 16 sztuk zwierząt.

zestaw

1

70.

71.

72.

73.

74.
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Figurki zwierząt
afrykańskich

Zabawki przypominające zwierzęta egzotyczne, zapakowane w poręczne,
kartonowe pudełko wraz z przewodnikiem edukacyjnym. Różne wymiary
zwierząt.

zestaw

1

Duże figury zwierząt doskonałe do dziecięcych zabaw tematycznych. Kolory
i dbałość o szczegóły sprawiają, że figury wyglądają jak prawdziwe.
Wykonane z trwałego tworzywa. W zestawie min. 8 zwierząt: łoś, wilk, lis,
wiewiórka , borsuk, sarna, jeleń, bóbr

zestaw

1

Figurki zwierząt
leśnych

zestaw

2

Kolejka ze
wzgórzem

Zestaw zawiera min.: 60 elementów z drewna, tj. długi kręty tor, odlana z
tworzywa góra z tunelem, ludziki, trzy konie, kurczak, świnka, krowa, młyn,
stajnia, obora, pozwalają na uatrakcyjnienie trasy pociągu. Wym. po
złożeniu 120 x 80 cm (+/- 5%)

78. Drewniany parking
z akcesoriami

Drewniany dwupoziomowy zestaw w kolorowych barwach. Parking
posiada kilka autek w zestawie. Wym. całkowite: 50 x 40 x 50 (+/- 5 %)

zestaw

2

79.

Zestaw drewnianych elementów które łączą się na zasadzie puzzli tworząc
ogromną pętlę torów kolejowych. Drewniane domy, samochody, budynki
stwarzają dzieciom warunki do fantastycznej zabawy. Zestaw składa się z
min. 100 elementów. Wykonane z wysokiej jakości, ekologicznych
materiałów.

zestaw

2

Pojazd policyjny może być wprawiany w ruch za pomocą nóg dziecka.
Fotelik z oparciem, miejsce na napój i zabawki, drzwiczki zamykane na
zasuwkę, klakson, kluczyk wydający odgłosy. Możliwość demontażu
podłogi - dziecko może poruszać jeździk za pomocą nóg.
-kółka skrętne 360°
-uchwyt do pchania samochodu przez osobę dorosłą
-udźwig minimalny 20 kg
Pojazd wyglądający jak prawdziwa taksówka. Może być wprawiany w ruch
za pomocą nóg, porusza się na wytrzymałych kółkach. Przednie kółka
obracają się o 360°. Dzięki uchwytowi na dłoń w dachu pojazdu samochód

szt

1

szt

1

75.

76.

77.

Drewniane tory z
pociągiem

80.
Samochód jeździk
pchacz-Policja

81.

Samochód jeździk
pchacz-Taxi
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może być też popychany jak wózek przez osobę dorosłą. Udźwig minimalny
20kg
82.

szt

1

Samochód jeździk
pchacz-Terenowy

Jeździk wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego wysokiej jakości,
napędzany za pomocą siły mięśni nóg. Wyprofilowane miejsce na kolano,
wygodne, ergonomiczne siedzisko, stabilne szerokie koła na metalowych
osiach, dwa komplety naklejek na autko.

zestaw

1

Piankowy domek

Piankowa konstrukcja w kształcie domku tworzy bezpieczny plac zabaw dla
najmłodszych. Elementy połączone na rzepy dają sztywność i stabilność
konstrukcji i stanowią element spoinowy poszczególnych części. Wym. 100
x 100 x 130 cm, wym. materaca 120 x 120 cm, wym. drzwi 85 x 85 cm, wym.
okna 30 x 36 cm (+/- 10%)

Gra w rzucanie do
celu

Zabawka polegająca na łapaniu piłki, ćwicząca koordynację wzrokoworuchową, zręczność, spostrzegawczość, doskonali szybkość reakcji.
Średnica piłki: 7 cm (+/- 5 %)

szt

2

zestaw

2

Wieże z figur
geometrycznych

Zestaw elementów do nakładania na podstawy. Min. 4 kształty i kolory dają
możliwość wielu kombinacji. Przeznaczony do zabaw manipulacyjnych,
rozwija wyobraźnię przestrzenną, uczy sortowania, utrwala znajomości
kolorów i nazw figur geometrycznych. W zestawie min. 24 elementy i 2
podstawy.

zestaw

1

Kolorowe kwiatyukładanka

Zestaw zawiera min. 5 kolorowych różnych wielkościowo kółeczek oraz
kwiatuszek na szczycie. Zabawka rozwija zdolności motoryczne oraz
wyobraźnię, a także pomaga w nauce kolorów i kształtów. Wymiary
23x18x18 cm (+/- 10%)

zestaw

20

Puzzle różne
rodzaje

Zestaw składający się z 3 lub 4 elementów. Puzzle przedstawiają zdrową
żywność: warzywa i owoce. Wykonane z grubego kartonu wysokiej jakości.
W zestawie min. 32 elementy o wymiarach różnych wymiarach. Całość w
kartonowym pudełku.

83.

84.

85.

86.

87.
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88.

Gry planszowe
różne rodzaje

Gry planszowe uczące dojrzałości emocjonalnej i społecznej.
Wspomagające rozwój poprzez zabawę z rówieśnikami. W zestawach
plansze, pionki i elementy dla dzieci.

zestaw

10

Razem
3.1.
Lp.

ZESTAW SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

Przedmiot
zamówienia

Opis

Jednostka
miary

Ilość

1.

Krzesełka

szt

13

2.

Blat sześciokątny z
kolorowym
obrzeżem

szt

4

3.

Nogi kwadratowe
do blatów
sześciokątnych

Krzesła wykonane w całości z lakierowanego drewna bukowego. Siedzisko
i oparcie w różnych kolorach. Odpowiednio wyprofilowane co zapewnia
bezpieczne i bardzo wygodne ich użytkowanie przez dzieci zarówno
podczas wykonywania prac plastycznych jak i zabawy np. klockami.
Wys. siedziska: 26 cm, (+/- 10 %)
Blaty sześciokątne z kolorowym obrzeżem wykonany z płyty laminowanej
o gr. ok. 18 mm w tonacji buku, wykończone bukowym lub kolorowym
obrzeżem PCV o gr. 2 mm, w 5 kolorach do wyboru. Rogi blatów są
zaokrąglone. Długość boku 72 cm, długość przekątnej między kątami 145
cm, długość pomiędzy 2 prostymi 128 cm (+/- 3%)
Komplet drewnianych nóg do blatów sześciokątnych pasujących do blatu
sześciokątnego. W zestawie min. 6 szt. grubości ok. 50 mm. Zamocowanie
nóg pozwala na regulowanie wysokości . Komplet 6 szt.

kpl

12

4.

Biurko dla
nauczyciela

szt

1

5.

Krzesło dla
nauczyciela

szt

1

Biurko z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm, z kolorowymi
elementami z płyty MDF. Wyposażone w szufladę i szafki z kolorem. Tylna
ścianka z płyty wiórowej laminowanej w kolorze zielonym lub innym,
uchwyty drewniane. Wymiary: szer. 120 cm, gł. 75 cm, wys. 76 cm. (+/- 5%)
Wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie, zapewniające optymalne
wsparcie dla kręgosłupa, z regulowana wysokością. Krzesło na kółkach,
posiada obrotowe kółka, podłokietniki oraz regulowane siedzisko

Cena
jednostkowa
[zł brutto]

Stawka
podatku
VAT %

Wartość brutto ( cena
jednostkowa x ilość)
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6.

Szafka na telewizor

7.

Meble wykonane
są z płyty
laminowanej

8.

Szafa na pościel i 8
materacy

9.

Szafka do
przechowywania
książek, gier,
zabawek i pomocy
dydaktycznych

10.
Szafka na artykuły
plastyczne
11.

.Wymiary: szer. 65 cm, wys. 115 cm, gł. siedziska 45 cm, szer. siedziska 46
cm (+/- 5%)
Szafa na metalowej konstrukcji wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm
w kolorze buku, wykończonej obrzeżem o gr. 0,5 mm. Składa się z dwóch
części.
Wym. 85 x 58 x 183 cm (+/- 3%)
Meble wykonane są z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy,
uzupełnione detalami wykonanymi z lakierowanej i frezowanej płyty
MDF. Długość zestawu: 390 cm, głębokość: 40 cm, wysokość szafek 86,7 i
166,7 cm. W skład zestawu wchodzi:
-Szafka z pieskiem, 1 szt. wym. 75 x 40 x 86,7 cm , 1 półka
-Szafka ze słoneczkiem, 1 szt. wym. 95 x 40 x 80 cm , 1 półka
-Szafka z wiewiórką, 1 szt. wym. 95 x 40 x 86,7 cm , 1 półka
-Regał, 1 szt. wym. 50 x 40 x 166,7 cm, 4 półki
-Szafka z motylkiem, 1 szt. wym. 95 x 40 x 80 cm , 1 półka
-Szafka z kurką, 1 szt. wym. 95 x 40 x 86,7 cm, 1 półka
-Komoda z płotkiem, 1 szt. wym. 75 x 40 x 86,7 cm (+ aplikacja o wys. 13,5
cm) , 2 półki. Wymiary (+/- 5%).
Szafa do przechowywania materacy o maksymalnej długości 130 cm i
pościeli, wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm.
Wym. przestrzeni na materac 10 x 65 x 135 cm (+/- 5 cm), wym. schowka
na pościel 21 x 65 x 30 cm (+/- 5 cm), wym. 90 x 65 x 210 cm (+/- 5cm)
Kolorowa szafka do wyposażenia kącików ekologicznych lub tematycznych.
Można w niej przechowywać książki, gry, zabawki i pomoce dydaktyczne.
Wykonane z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm i kolorowej
płyty MDF. Wymiary: 100 x 40 x 120 cm (+/- 4 cm)

Szafka na przybory plastyczne i inne akcesoria. Duża półka pozwala na
swobodne przechowywanie większych formatów papierów, a mniejsze
półki na drobne materiały artystyczne. Wykonana z płyty laminowanej o
grubości ok. 20 mm, w odcieniu brzozy, obrzeżem o grubości 2 mm. Fronty
wykonane z kolorowej płyty MDF. Wym. 94 x 45 x 90 cm (+/- 5cm)
Szafka przeznaczona do przechowywania wyprawek plastycznych. Posiada
półki na papiery i kredki, szufladę na drobne akcesoria, boczne kieszenie na
kleje, farby oraz bibułę. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w
tonacji brzozy, z obrzeżem PCV.

szt

1

zestaw

1

szt

2

szt

2

szt

2

szt

2
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Szafka na
wyprawki

Wym. 72 (+ 17 cm boczne półeczki) x 40 x 87 cm, odstęp między półkami:
8 cm. (+/- 3cm)

12.

Leżaczki/Łóżeczka

szt

13

13.

Materac do
łóżeczka

Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze,
doskonale sprawdza się w czasie leżakowania. Narożniki z tworzywa
sztucznego stanowią nóżki łóżeczka, a ich konstrukcja pozwalana na
układanie łóżeczek jedno na drugim, 132 x 60 x 12 cm (+/- 2 cm)
Materac bawełniany, wymiarem dopasowany do łóżeczek przedszkolnych.
Wym. 125 x 51 x 5 cm (+/- 3cm)

szt

13

14.

Pościel dziecięca

kpl

13

15.

Identyfikator na
leżak

Komplet stanowią: poduszka, kołderka oraz prześcieradło z gumką.
Pościel może być prana w pralce, w temp. 40 stopni. różne wzory,
Wym. kołderki 80 x 120 cm, wym. poduszki 35 x 50 cm, wym.
prześcieradła 146 x 65 cm. (+/- 5%)
Identyfikator na łóżeczko z możliwością wsunięcia karteczki z imieniem
dziecka. Pasuje do łóżeczka.

szt

13

16.

Kosz na śmieci

szt

6

17.

Prześcieradło z
gumką

szt

13

18.

Łóżeczko
niemowlęce

szt

3

19.

Materac

Kosz wykonany z trwałego tworzywa w kształcie żabki. Wym.: śr. 25 x wys.
40 cm (+/- 5%)
Prześcieradło wykonane z bawełny, pranie w temperaturze do 60 stopni.
wym.
120
x
60
cm
(+/- 3cm).
Łóżeczko wykonane z drewna sosnowego, z listewkowym dnem. wym. 60
x 120 x 76 cm (+/- 3cm), możliwość regulacji wysokości o 3 poziomy. Bez
możliwości wyjmowania szczebelków.
Materac do łóżeczka o wielkości 60 × 120 cm, piankowy, obszyty tkaniną
bawełnianą. Pokrowiec zdejmowany do prania.
Kojec z regulowaną wysokością wnętrza, wykonany z drewna bukowego.
Po złożeniu zajmujący mało miejsca. Dwie solidne nogi zapewniają
stabilność, a kółka ułatwiają przemieszczanie mebla. Istnieje możliwość
wyjęcia z kojca 3 szczebelków.
Wym. 75 x 100 x 75 cm (+/- 5%)
Pojemny i praktyczny mebel do przechowywania naczyń. Wyposażony w
kółka z hamulcem, na jednej z bocznych ścianek znajduje się uchwyt
ułatwiający przemieszczanie kredensu, na drugiej - dwa wieszaki na
ściereczki. Wykonany z płyty laminowanej. Wym. 100 x 50 x 105 cm (+/3%)

szt

3

szt

2

szt

1

20.
Kojec drewniany

21.
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Szafa do
przechowywania
naczyń
22.
Dywan (2x3m)
23.

Zegar ścienny

24.

Zestaw Parawanów
wyciszających

25.

Ścianka
manipulacyjnosensoryczna

26.

Tablica
manipulacyjna

27.

Dywan do kącika
manipulacyjnosensorycznego

28.
Kostka
manipulacyjna
29.

Aktywny stolik
manipulacyjny

Wys. blatu 65 cm, wym. półki 45 x 16 cm, gł. górnej półki 17 cm. (+/- 3%)

Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% PP. Poosiadają Certyfikat
Zgodności tzn. atest Higieniczny. Pokryty środkiem niepalnym. Wysokość
runa: 7 mm, Wym. 2 x 3 m.

szt

4

Zegar z kolorowymi na baterie z cyframi świetnie wpasowujący się do sali
przedszkolnej. śr. ok. 30cm,
Zestaw zawierający parawany wyciszające ze sztywną ramą obciągniętą
materiałem, ustawiane na aluminiowych podstawkach. Można je łączyć
pod różnym kątem. Do każdego parawanu dołączone: 2 podstawki o wym.
38 x 4 x 10 cm (+/- 5%), min. 4 haczyki i drążek do łączenia parawanów, gr.
ok. 5 cm. Wym. 80 x 160 cm (+/- 5%).
Tablica manipulacyjna łódź z różnymi manipulacjami. Elementy tablicy ze
specjalnymi efektami optycznymi zachęcają dzieci do zabawy. Posiada:
delfina i ośmiornicę, które można wprawić w ruch, kraba, kołowrotek z
cieczą, koło, które po zakręceniu ukazuje ukryty obrazek.
Wym. 90 x 60 cm (+/- 5%)
Tablica w kształcie zwierzątka z aplikacjami sensorycznymi. Wykonane z
kolorowej płyty MDF o gr. 15 mm, do przykręcenia do ściany. Elementy
manipulacyjne stymulują zmysł dotyku i rozwijają sprawność motoryczną,
niektóre aplikacje wydają również dźwięki.
Wym. 36 x 55 cm (+/- 5%)
Jednokolorowy dywan obszyty na krawędziach. Skład runa 100% PP.
Pokryte środkiem niepalnym.
Wysokość run a: 7 mm, śr. 140 cm (+/- 5%)

szt

2

zestaw

2

szt

1

szt

1

szt

2

szt

1

szt

1

Sześcian z pianki pozwalający na zabawy manipulacyjne. Umieszczone na
ściankach kostki sznurki, napy, guziki, klamerki oraz suwak umożliwiają
ćwiczenia sprawności palców i uczą podstawowych umiejętności
niezbędnych w czasie ubierania się.
Wym. 30 x 30 x 30 cm (+/- 4%)
Miejsce zabaw dla maluchów. Na stoliku umieszczono duży labirynt, a na
ściankach różne elementy manipulacyjne, np. przesuwanki.
Wym. 74 x 74, x 10 cm. (+/-5%)
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30.
Mata dla
maluchów
31.
Poduszki
sensoryczne
32.

Pianki do kącików
zabaw

33.

Fotel do kącika
matki karmiącej

Materacyk wykonany z równych materiałów, zamszu i silikonu. Elementy
zawierają wypełnienia o różnorodnych fakturach: silikon, groch, rzepak,
pszenicę, granulat styropianowy i grykę. Zwierzątko na macie wydaje
dźwięk po ściśnięciu. Materiały łatwe do utrzymania w czystości. Wymiary:
125x100x3 cm (+/- 3%)
Poduszki w różnych kolorach wypełnione powietrzem, do ćwiczeń
rehabilitacyjnych oraz zabawy. Można nimi rzucać oraz po nich chodzić.
Wym. 12 x 12 cm (+/- 5%) 6 szt.

36.

Zabezpieczenie
gniazdek

Pianki w różnych kształtach do kreatywnej zabawy z wygodnymi
siedziskami w jednym. Dzięki elementom można stworzyć przyjazną
przestrzeń, w której dzieci ćwiczą spostrzegawczość, rozwój ruchowy jak
również miejsce odpoczynku. Pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości
tkaniną PCV, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości.
Wygodny i stabilny fotel z podłokietnikami przeznaczony do karmienia
malucha. Miękkie oparcie dopasowuje się do kształtu ciała dorosłego,
utrzymując jednocześnie jego plecy w pozycji komfortowej i wygodnej
niezależnie od długości trwania posiłku.
Wym.: 110 x 75 x 100 cm (+/- 4%)
Apteczka metalowa, zamykana na klucz.
Wym. 25 x 25 x 12 cm (+/- 5%).
Wyposażenie apteczki: Opaska elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt. Opaska
elastyczna 4 m x 8 cm 1 szt. Plaster 10 x 6 cm 1 szt. Plaster mały 1,9 x 7,2
cm 1 szt. Plaster 5 m x 2,5 cm 1 szt. Chusta trójkątna 1 szt. Koc ratunkowy
160 x 210 cm 1 szt. Agrafka 1 szt. Rękawice winylowe 2 szt. Instrukcja
udzielania pierwszej pomocy 1 szt.
Gaśnica posiada zawór wyposażony we wskaźnik ciśnienia umożliwiający
kontrolę ciśnienia w gaśnicy. Wąż z tworzywa umożliwiający precyzyjne
kierowanie strumieniem środka gaśniczego. Możliwość wielokrotnego
uzupełniania środka gaśniczego w zakładach serwisowych. waga: 6 kg
Zabezpieczenie kontaktów pasujące do gniazdek z bolcem i bez bolca. 6 szt.
w zestawie.

37.

Zabezpieczenia
kątowe

Ochraniacz narożny zabezpieczający przed urazami, do zamocowania na
krawędziach: ścian (80-100 stopni), 4 sztuki w zestawie.

34.
Apteczka

35.
Gaśnica ppoż

szt

2

zestaw

2

szt

4

szt

1

szt

2

szt

2

zestaw

20

zestaw

40
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38.

Siedzisko piankowe
duże

39.

Basen
podświetlany+
piłeczki białe i
przeźroczyste

40.

Foteliki ze
zwierzątkami

41.

Pufy zwierzątka

42.

Bujak w kształcie
konia

43.

Bujak w kształcie
kurki

44.

Bujak w kształcie
kota

45.

Tablica korkowa

46.
Wózek
czteroosobowy

47.
Gąsienica
spacerowa

Praktyczne siedzisko o nowoczesnym kształcie i kolorach. Stelaż
zapewniający stabilność pokryty warstwą miękkiej pianki oraz tkaniną PCV,
łatwą do utrzymania w czystości. Wym. 40 x 40 x 120 cm (+/- 5%)
Basen zawierający min. 1500 szt. przezroczystych piłeczek. Wykonany z
pianki, pokryty trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości.
Wewnątrz znajduje się materac o gr. 4 cm, z zamontowanymi kolorowymi
LEDami. śr. zewnętrzna 150 cm (+/- 10 cm)
Miękki fotelik ze zwierzątkiem w różnych kolorach, wykonane z pianki, z
pokrowcem z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości. wym.
46 x 54 x 43 cm, Wym. siedziska 30 x 50 x 26 cm. Podane wymiary (+/- 5%)
Wygodne siedziska w formie sympatycznych zwierzątek z bawełnianym
pokrowcem ściąganym, który można prać. Wypełnienie z pianki. Średnica
pufy 35 cm, wys. 30 cm (+/- 5%)
Stabilny i wygodny konik, który pełni funkcję bujaka, odpychacza i można
go ciągnąć.
Wydaje dźwięki.
Bujak do zabaw i odpoczynku w kształcie kurki. Bezpieczna i stabilna
konstrukcja. Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do
utrzymania w czystości.
Bujak do zabaw i odpoczynku w kształcie kotka. Bezpieczna i stabilna
konstrukcja. Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do
utrzymania w czystości.
Tablica z kolorową powierzchnią korkową, w drewnianej oprawie, do
prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. Wymiary: 100 x 200
cm (+/- 3%)
Zaprojektowany dla czworga dzieci w wieku 6-36 miesięcy. Aluminiowa
rama, części materiałowe oraz część bagażowa zrobione są z poliestru.
Lekkie koła skrętne z przodu, hamulec z tyłu. Wygodne siedzenia, każde
wyposażone w 5 punktowy pas bezpieczeństwa. Tylne siedzenia są
ruchome, mogą zostać rozłożone do pozycji leżącej. Wózek łatwo się
składa.
Gąsienica w tęczowej kolorystyce to pomoc w utrzymaniu porządku
podczas spaceru grupy dzieci. Wykonana z bawełny, wypchana
poliestrowym wypełniaczem. Z uchwytami pomagającymi zachować
porządek marszu. Dzięki wypełnieniu z miękkiej gąbki, gąsienica świetnie
sprawdza się przy chodzeniu, a po zwinięciu nie zajmuje dużo miejsca.

szt

2

zestaw

1

szt

3

szt

3

szt

1

szt

1

szt

1

szt

2

szt

2

szt

2
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48.

Radio z
odtwarzaczem CD

49.

Odtwarzacz DVD

50.

Telewizor (40cali)

51.

Urządzenie
wielofunkcyjne

52.

Laptop

Dł. ok.3,5 m, posiada min. 12 uchwytów.
Radio do odtwarzania muzyki dla dzieci. Funkcje tj. odtwarzanie losowe,
Powtarzanie, Korektor dźwięku
Odtwarzacz DVD kolor zbliżony do czarnego, odtwarza obraz: MPEG4, Xvid,
SVCD, VCD. Z cyfrowym wyjście HDMI i złączem USB.
Telewizor LED o przekątnej ekranu nie mniej niż 40 cali
Liczba złączy HDMI: min. 4
Liczba złączy USB: min 2
Z Wi-Fi i funkcja SmartTV pozwalającą na dostęp do Internetu.
Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160
Urządzenie wielofunkcyjne do drukowania, skanowania i kopiowania z
połączeniem Wi-Fi, wbudowanym faksem.
Funkcje tj.: automatyczny druk dwustronny, maksymalny format druku: A3
Szybkość druku w czerni [str/min]: minimum 35
Szybkość druku w kolorze [str/min]: minimum 26
1) Przekątna ekranu min. 15,6"o rozdzielczości FullHD (1920 x 1080) z
podświetleniem LED
2) Procesor 4 rdzeniowy
3) Pamięć RAM min. 8 GB DDR4
4) Dysk SSD min. 240 GB
5) Napęd CD/DVD
6) Zintegrowana karta dźwiękowa oraz karta graficzna
7) Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth, Lan
8) Wbudowane porty i złącza : 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x RJ-45, 1x USB 3.1
w tym jeden port z zasilaniem, 1x USB 2.0
9) System operacyjny zgodnie z załącznikiem nr 6a do SIWZ.

szt

1

szt

1

szt

1

szt

1

szt

2

Razem
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3.1.
Lp.

Przedmiot
zamówienia

1.

Kącik relaksacyjny

2.

Interaktywna pomoc
pozwalająca na
organizację zabaw
oraz pracy z dziećmi
wraz z
oprogramowaniem

ZESTAW SPRZETU I WYPOSAŻENIA- stanowiącego środki trwałe
Opis

Jednostka
miary

Ilość

Kącik w którym dziecko może bezpiecznie rozładować emocje np. gdy
jest smutne czy złe.
W zestawie znajduje się minimum:
Parawan wyciszający niski – 2 szt.
Parawan wyciszający niski –, 3 szt.
Dywan okrągły kolorowy, śr. min. 2 m, 1 szt.
Szafka z aplikacjami, 1 szt., Szafka z półką na cokole, 1 szt.
Stół kwadratowy, 1 szt.
Krzesełko kolor 1 - 2 szt. , Krzesełko kolor 2 - 2 szt.
Hamak, 1 szt.
Poduszka kolor 1 - 4 szt. , Poduszka kolor 2 - 3 szt.
Poducha sensoryczna – np. owieczka, 1 szt.
Klepsydra sensoryczna, 1 szt., Dwukolorowa klepsydra, 1 szt.
Worek na zabawki z np. lwem, 1 szt.
Poduszka lew, 1 szt. Poduszka żółwik, 1 szt. Poduszka słoń – 1 szt.
Poduszka sowa, 1 szt. Poduszka jeż, 1 szt. Poduszka chmurka, 1 szt.
Książka o odreagowaniu emocj, 1 szt.

zestaw

1

Interaktywna pomoc dydaktyczna łącząca multimedia z aktywnością
ruchową. Zawiera bogatą ofertę gier, zabaw oraz quizów i
aranżowanych sytuacji edukacyjnych, które angażują dzieci w obrębie
interaktywnej podłogi czy stołu. W pakiecie magiczny dywan, pakiet do
nauki kodowania, robot wraz z pakietem do pracy z nim.

zestaw

1

Cena
jednostkowa
[zł brutto]

Stawka
podatku
VAT %

Wartość brutto ( cena
jednostkowa x ilość)

Razem
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4.1. WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI
Lp.

Przedmiot
zamówienia

Opis

Jednostka
miary

Ilość

1.

Półeczka z 5
haczykami np. na
ręczniki i
miejscem na 5
kubeczków

Półka wykonana ze sklejki i kolorowego MDF-u. Pełni funkcję wieszaka na
ręczniki i miejsca na dziecięce kubeczki, zapewnia oszczędność
w zagospodarowaniu przestrzeni. Półka posiada 13 otworów na kubki i 7
podwójnych wieszaków na ręczniki.

szt

1

2.

Kubeczki
plastikowe

Kubeczek do porannej toalety, mycia zębów. Różne kolory.

szt

52

3.

Zestaw ręczników

5 sztuk w zestawie. Wym. 50 x 30 cm (+/- 3cm)

zestaw

26

4.

Nocnik dla dzieci
ze zwierzątkami

Nocnik dla dzieci z tworzywa sztucznego, wyposażony w gumowe,
antypoślizgowe podkładki. Wyższa część tylna to wygodne oparcie.

szt

6

5.

Podest dziecięcy
ze zwierzątkami

Podest do toalet i umywalek, dostosowany dla dzieci, z gumowymi
zakończeniami antypoślizgowymi.

szt

6

6.

Nakładka
sedesowa

Nakładka zmniejszająca obwód ustępu z gumowymi końcówkami
zabezpieczającymi przed ześlizgnięciem się z sedesu.

szt

6

7.

Kolorowy kosz na
śmieci ze
zwierzątkami

Kosz w kształcie zwierzątka o poj. 20 l.

szt

4

Cena
jednostkowa
[zł brutto]

Stawka
podatku
VAT %

Wartość brutto ( cena
jednostkowa x ilość)
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8.

Półka na pieluchy
(przegródek) i
akcesoria

Praktyczna półka do zawieszenia na ścianie, z 6 przegródkami na pieluszki.
Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. ok 18 mm w odcieniu klonu.
Wym. komory 14 x 21 x 36 cm(+/-3 cm) Dodatkowa półka na akcesoria o
wym. 97 x 25 x 65 cm (+/- 3 cm) Wys. półki 23 cm. (+/- 2cm)

szt

2

szt

2

Kosz na pieluchy
duży

Kosz na pieluchy o biało- niebieskim kolorze. Wyposażony w duży, wygodny
otwór o średnicy ok. 13 cm. W celu opróżnienia kosza należy wcisnąć klapę
znajdującą się w jego dolnej części. Wym. 30 x 40 x 70 cm(+/- 3 cm) poj. 80
l: ok. 50 pieluch.
Praktyczna szafka-przewijak, wykonana z płyty wiórowej w tonacji brzozy.
Łatwa do przemieszczania dzięki kółkom. Liczne przegródki i szuflady
pozwalają na przechowywanie akcesoriów do pielęgnacji.

szt

2

Przewijak i półka w jednym, wykonany z drewna z zamknięciem.
Wyposażony w materac powlekany poliuretanem, wodoodporny i łatwo
zmywalny. Udźwig do 15 kg. Wym. 49 x 17 cm (zamknięty), 76,5 (otwarty) x
85 cm (+/- 5%)

szt

2

Wielkość załadunku - pranie: min. 8 kg
Wielkość załadunku - suszenie min. 5 kg
Funkcje parowe
Poziom hałasu przy praniu: do 60 dB
Poziom hałasu przy suszeniu: do 65 dB
Automatyczny dobór wody do wielkości załadunku
Klasa prania i wirowania: A
Klasa energetyczna: A

szt

1

9.

10.
Przewijak na
kółkach

Wym. 83 x 80 x 120 cm, wys. blatu 87,5 cm, (+/- 5%)
wym. blatu: 79 x 73,wym. półki 79 x 56 x 23 cm. (+/- 5%)

11.
Przewijak

12.

Pralko-suszarka
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13.

Nakładka
sedesowa z
drabinką

szt

Nakładka sedesowa zmniejszająca obwód ustępu z gumowymi końcówkami
zabezpieczającymi przed ześlizgnięciem się z sedesu. Dodatkowo
przymocowana drabinka ułatwiająca maluchowi wejście na nakładkę.

2

Razem

4.2. WYPOSAŻENIE SZATNI
Lp.

Przedmiot
zamówienia

1.
Szatnia z
wysuwaną
ławeczką

2.

Drzwiczki do
szatni z
wysuwaną
ławeczką

Opis

Jednostka
miary

Ilość

Szatnia dla co najmniej 13 osób (13 stanowisk) z wysuwaną ławką i półką na
buty oraz półką i haczykiem na ubrania w każdej przegródce. Wykonane z
płyty laminowanej w tonacji brzozy, o grubości ok. 18 mm. Wys. siedziska 35
cm, wym. schowka 31 x 33 x 66 (pod półką) + 15 cm (nad półką) , Wszystkie
wymiary (+/- 3%)

kpl

1

Drzwiczki ( co najmniej 13 stanowisk) wykonane z kolorowej płyty MDF,
różne kolory, Dzięki drzwiczkom wszystkie wieszane ubrania są schowane i
nie tworzą bałaganu.

kpl

1

Cena
jednostkowa
[zł brutto]

Stawka
podatku
VAT %

Wartość brutto ( cena
jednostkowa x ilość)

Razem
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4.3. ZESTAW SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO KUCHNI
Lp.

Opis

Jednostka
miary

Ilość

szt

1

Lodówka

Lodówka w klasie energetycznej co najmniej A ++ , Poziom hałasu wynosi max
39 dB. Pojemność użytkowa chłodziarki min 240 l, a zamrażarki min. 90 l.
Wymiary: 200 x 59.5x 66.5 (+/-5%) Kolor: inox.
Składany fotelik do karmienia z uprzężą 5-punktową, zapewniającą dziecku
bezpieczeństwo i chroniącą przed wypadnięciem. Taca z uchwytem na kubek
wykonana z tworzywa sztucznego. Metalowy stelaż, tapicerka wykonana z PCV
- łatwa do utrzymania w czystości. Dla dzieci od 6 do 36 miesięcy.

szt

10

Krzesełka do
karmienia

Żelazko o mocy min. 2600 W z automatycznym wyłączeniem
Wytwarzanie pary [g/min]: min. 50
Automatyczna regulacja strumienia pary
Pojemność zbiornika na wodę [ml]: min. 280
Deska do prasowania stabilna, wyposażona w gniazdko eklektyczne z blatem
wykonanym z metalowej siatki. Wbudowana podstawka pod żelazko i antenka
podtrzymująca przewód. Wysokość regulowana. Powierzchnia do prasowania:
114 cm x 34 cm (+/-5cm)

szt

1

szt

1

Odkurzacz wielofunkcyjny o mocy min. 1400 do czyszczenia wykładzin
tekstylnych, podłóg twardych i tapicerki samochodowej czy obić meblowych.
Posiada dwa min. 3,5 -litrowe zbiorniki na brudną i czystą wodę. Posiada filtr
ze wskaźnikiem napełnienia, min. 2-metrowy wąż spryskująco-odsysający z
uchwytem, dwie rury do ekstrakcji, dysza spryskująco-odsysająca z nasadką do
podłóg twardych, ssawka podłogowa, ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki
oraz wyposażenie do odkurzania na sucho.

szt

1

Moc min. 800 W
Stopnie prędkości odwirowywania soku 2

szt

1

Przedmiot
zamówienia

1.

2.

3.
Żelazko

4.
Deska do
prasowania

5.

Odkurzacz
piorący

6.

Sokowirówka

Cena
jednostkowa
[zł brutto]

Stawka
podatku
VAT %

Wartość brutto ( cena
jednostkowa x ilość)
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7.

Blender

Pojemność pojemnika na miąższ [l] min 3,0
Odejmowalny pojemnik na miąższ
Pojemność pojemnika na sok [l] min. 1,0
Bezpieczne zamknięcie
Funkcja Turbo
Sito
Popychacz
Kolor inox/biały
Blender o mocy min. 1000W
Regulacja obrotów: Mechaniczna-płynna
Liczba prędkości: min. 4
Funkcja Turbo
Funkcje dodatkowe: Ucieranie, Ubijanie piany, Miksowanie, Rozdrabnianie,
Funkcja Turbo,
Pojemnik roboczy z tworzywa sztucznego o pojemności min. 1.3l
Końcówka miksująca stal nierdzewna

szt

1

Nieprzemakalny śliniak wykonany z wysokiej jakości bawełny frotte z
kolorowymi aplikacjami. Wygodne i praktyczne zapinanie. Różne wzory. Wym.
22 x 28 cm, śr. na szyję 9 cm (+/- 10 %) Wewnętrzna warstwa podszyta miękką
ceratką dodatkowo zabezpiecza ubranie przed zabrudzeniem.

szt

26

Śliniak
silikonowy

9.

Naczynia dla
dziecka

Zestaw naczyń z melaminy przeznaczony dla 1 dziecka. Różne kolory. W
zestawie: talerz płytki, głęboki, talerz deserowy, kubek.

zestaw

13

10.

Zestaw
sztućców

Sztućce wykonane ze stali nierdzewnej 18/10. W komplecie łyżka, widelec i nóż,
z ozdobnymi żłobieniami w kształcie zwierząt. Dł. 18,2 cm (+/- 2cm)

zestaw

13

Taca

Odporna na działanie wody, światła oraz temperatury w zakresie: -10 ° C - + 70
° C. Można myć w zmywarce. Materiał: 100% melamina, włókno bambusowe.

szt

4

Deska do krojenia o wym. zbliżonych: 18 cm x 25 cm (+/- 10 %)

szt

2

8.

11.

12.

Deski do
krojenia
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13.

Czajnik
elektryczny

Czajnik wykonany ze stali inox z regulacja temperatury: 40° - 100° C . O
pojemności zbiornika: minn 1,7 l

szt

1

zestaw

2

Garnki ze stali
nierdzewnej komplet

Garnki ze stali nierdzewnej ze szklaną przykrywką do korzystania na kuchni
gazowej z możliwością mycia w zmywarce. Zawartość zestawu i podane
średnice garnka: 1 x Garnek 20 cm, 1 x Rondel 16 cm, 1 x Garnek 24 cm, 1 x
Garnek 18 cm, 1 x Garnek 22 cm. Nowoczesne nitowane uchwyty ze stali
nierdzewnej nie nagrzewające się.

Kuchenka
mikrofalowa

Pojemność min. 24 l. Sterowana elektronicznie z funkcjeą: rozmrażanie,
podgrzewanie, gotowanie, grill. O mocy min. 800 W. Wyświetlacz z zegarem,
timerem. Kolor inox/biały.

szt

1

zestaw

1

Zestaw noży

Zestaw min. 5 noży każdy do innej funkcji: Uniwersalny, Szefa kuchni, Do
warzyw . Noże znajdują się w bloku. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej,
rękojeść z tworzywa sztucznego/ drewna. Długość ostrza : 12.5, 12, 18, 8, 6.8
(+/- 10%)

Butelka do
karmienia

Butelka do karmienia z systemem antykolkowym z innowacyjnym, podwójnym
zaworkiem.. Butelka składa się z kilku odkręcanych części ułatwiających
demontaż. Butelka nie zawiera bisfenolu A. Pojemność: 260 ml (+/- 10%)

szt

26

Wykonana ze stali nierdzewnej profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
ze sterowaniem elektromechanicznym.
Czas trwania cyklu 120 lub 180 sek.
2 pary ramion myjąco-płuczących, (góra, dół)
Zużycie wody max. 3 l
Max. wysokość mytego naczynia 320 mm (+/- 3%)
W komplecie kosz do talerzy, uniwersalny kosz na szkło i pojemnik na sztućce

szt

1

14.

15.

16.

17.

18.

Zmywarkowyparzarka

Razem
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5. WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW
Lp.

Opis

Jednostka
miary

szt

1

Bujak miś

Klasyczny bujak na sprężynie. Materiał płyta polietylenowa HDPE całkowicie
odporna na działanie warunków atmosferycznych. Konstrukcja: stal sprężynowa
20 mm. Śruby: nierdzewne. Stal cynkowana i malowana proszkowo. Siedzisko:
płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków
atmosferycznych.

szt

1

Bujak
kura/kogut

Klasyczny bujak na sprężynie. Materiał płyta polietylenowa HDPE całkowicie
odporna na działanie warunków atmosferycznych. Konstrukcja: stal sprężynowa
20 mm. Śruby: nierdzewne. Stal cynkowana i malowana proszkowo. Siedzisko:
płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków
atmosferycznych.

Montaż
gotowej
konstrukcji
placu zabaw

Plac zabaw dla dzieci wykonany z ze sklaHDPE, elementy konstrukcyjne z
profilu stalowego. Elementy stalowe malowane proszkowo, a drewniane
zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. W skład którego
wchodzi pomost łączący 2 wieże z daszkiem-łukowy, oraz 1 pomost prosty,
ślizg ze stali nierdzewnej, tablica do malowania.

zestaw

1

Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali malowanej proszkowo.
Elementy mocowane bezpośrednio w betonowych fundamentach.
Ścianki busa wykonane są z płyty z tworzywa sztucznego HDPE.
Bus zamocowany jest do podłoża za pomocą stałych elementów stalowych.
Liczba osób - min. 4
Karuzela tarczowa z siedziskami i kierownicą. Konstrukcja karuzeli malowana
proszkowo, siedziska i część kierownicy wykonana z płyty PE całkowicie

szt

1

szt

1

Przedmiot
zamówienia

1.

2.

3.

4.

5.

Zabawka
busik staż
pożarna
Karuzela
tarczowa z
siedziskami

Ilość

Cena
jednostkowa
[zł brutto]

Stawka
podatku
VAT %

Wartość brutto ( cena
jednostkowa x ilość)
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odpornej na warunki atmosferyczne. Podwójny system ułożyskowania. Średnica
min. 140-155 cm, wysokość całkowita: 65-75 cm
6.
Piaskownica
kwadratowa
z drewna

Siedzisko wykonane z HDPE, konstrukcja drewniana, deski impregnowane min.
40 mm grubości, całość osadzana na gruncie. Wymiary: 300 x 300 cm,
wysokość 31 cm (+/- 5%). Drewno sosnowe, poddane procesowi suszenia i
impregnowane.

szt

1

Razem

…….…….……………………., dnia ……..…….……. r.
(Miejscowość)
……………………………………………………………………
(Pieczęć i podpis Wykonawcy)
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